Wstęp
Celem niniejszej książki jest przybliżenie zmian dotyczących zasad ustalania prawa do świadczenia
wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1.7.2019 r., powodują diametralną zmianę w podejściu do prowadzonego przez organy właściwe postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. Książka obrazowo pokazuje te zmiany (w formie tabelarycznej) oraz przede wszystkim opisuje tryb i zasady postępowania konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego. Dodatkowo zawiera wiele przykładów i wzorów dotyczących różnych sytuacji, jakie mogą pojawić się na etapie prowadzonych postępowań.
Przybliżono również zmiany w ustawach o świadczeniach rodzinnych i pomocy państwa osobom
uprawnionym do alimentów na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy. W książce zamieszczono
również wzory z tych dwóch zakresów uwzględniające ostatnie zmiany przepisów.
Po pierwszych zawirowaniach związanych z rozpoczęciem stosowania RODO w pomocy społecznej pojawiły się kolejne, wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO, którą z dniem 4.5.2019 r.
zmieniono m.in. ustawę o pomocy społecznej. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej muszą
w związku z tym przejrzeć stosowane procedury wewnętrzne i dostosować je do nowych wymogów. To o tych wymogach właśnie dowiemy się z publikacji. Tekst traktuje przede wszystkim o upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych, obowiązku zachowania tajemnicy przez osoby
upoważnione do przetwarzania danych, wymogach wykazu środków technicznych i organizacyjnych oraz nowym i specyficznym sposobie wykonywania obowiązku informacyjnego.
Ostatnią część książki stanowi opis planowanych zmian w ustalaniu prawa do świadczenia dobry
start. Przygotowano go na podstawie projektu z 29.4.2019 r. ustawy o świadczeniu dobry start.
Chociaż zmiany te w najbliższym okresie świadczeniowym nie wejdą w życie, wydaje się prawdopodobne ich wprowadzenie w najbliższym czasie. Nie należy jednak zapominać, że jest to opracowanie przygotowane na podstawie projektu, a więc niewiążące. W celu ułatwienia pracy osób
zajmujących się ustalaniem prawa do świadczenia dobry start w publikacji zamieszczono również
procedurę postępowania przy przyznawaniu tego świadczenia w roku szkolnym 2019/2020.
Mamy nadzieję, że oddawana w Państwa ręce książka stanie się praktycznym wsparciem przy realizacji zadań wynikających z opisanych w niej aktów prawnych.
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